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 Samt lite till som RöR oss alla... 
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn 0911-70253 
             E-post: segerlund@pitea.riksnet.se 
 
FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar och annonser är gratis. 
 
ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bybor 100 kr         övriga  300 kr / annons. 
Halvsida  bybor  75 kr          övriga  200 kr / annons. 
1/4 sida   bybor  50 kr          övriga  100 kr / annons. 
1/8 sida   endast bybor  20 kr 
 
Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Carina Segerlund 
 
Redaktionen för denna tidning, tar ej ansvar för ev. ändringar i  
sakinnehåll, efter tidningens utskick. 
Annonsintäkter går till finansieringen av denna tidning  
(Sikfors Intresseförening) 

Från redaktionen….. 
 

Utkörningslista  för  tidningen  2010                                  

        Februari: Husmodern 
        Mars: Byaföreningen i Skomantjälen 
        April: SSK 
        Maj:   Sikfors älgjaktsområde (SVO) 
        Juni:  PRO 
 
Stoppdatum för inlämning av material 20:e i varje månad för 
att vara säker på att få plats i kommande nr. 
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SIKFORS INTRESSEFÖRENING 
Styrelsemöte 19 januari 2010 

Närvarande: Roger Bergman, Bengt Ingesson, Curt Jonsson, Robert Karls-
son, Ronny Karlsson, Eva Lidman 
  

Ordförande Roger Bergman  förklarade sammanträdet öppnat. 
Protokollet lades till handlingarna. 
 

Kraftverket  
Från SUAB rapporteras att driftkostnaderna – elkostnader – är  
nära dubbelt så stora som tidigare beräknats eller drygt 20 000  
kr. Samtidigt har ännu inte tillskapats några intäkter i den  
omfattningen  
Det innebär att SUAB:s ekonomi urholkas. På höstmötet uttalades att 
många var intresserade av att det skapas aktiviteter i kraftverket, men få 
eller inga tycks vilja vara med och arbeta med detta. Det måste alltså till 
intäkter som åtminstone täcker löpande driftskostnader och underhåll.  
För att klara en del av årets beräknade underskott undersöks möjligheterna 
till utvecklat samarbete med Piteenergi. 
Beslut: Bengt kontaktar Piteenergi om framtida samarbete/stöd. 
  

Föreningssamarbete  
Det blir allt svårare att rekrytera bybor till olika styrelseuppdrag i  
bynsföreningar. SSK står inför årsmötet utan ordförande och kassör  
och från intresseföreningens styrelse aviseras flera avgångar. Frågan om 
bla administrativt samarbete mellan de största föreningarna har tidigare 
diskuterats. Intresset för intresseföreningen tycks också vara i avtagande, 
eftersom endast ett fåtal (ca 20) av byns invånare betalat medlemsavgift 
under 2009. Nu har frågan därför väckts om ett samarbete eller samman-
slagning mellan SSK och intresseföreningen. 
Diskuterades också möjligheten att minska antalet styrelseledamöter och 
ev. personalunion mellan intresseföreningens och SUAB:s styrelser. 
Beslut: Styrelsen är öppen för fortsatt diskussion om framtida samarbets-
former och förslag i denna riktning kommer att underställas årsmötet. 
 

Årsmötet Intresseföreningens årsmöte blir tisdag den 9 mars 2010 kl 
19.00.  Plats: Folkets Hus. 
 

Nästa möte Nästa styrelsemöte blir onsdag den 3 mars 2010 kl 19.00 
Avslutning Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet Bengt Ingesson                     
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En liten rapport med bif. bilder från Sikfors SK´s årliga julbord. 
Med risk att vara  för kaxig måste jag tillstå att ännu en gång har 
SSK gjort ett fantastiskt arrangemang. 
Tänk er att klara av, med bravur, att tillaga, duka, servera, diska för 
ca 270 personer i två sittningar, 13.00 och 17.00. 
Allt detta anordnades på Folkets Hus i Sikfors söndagen den 6/12. 
Åsa Nilsson och Solveig Jonsson höll i alla dessa trådar, (före, un-
der, efter) och det behövdes verkligen för det blev trångt i köket på 
Folkan när både unga och gamla samlas för att vara delaktig i Sik-
fors. 
Man kan fråga sig varför så många gäster kom och då kan man ci-
tera ett par av gästerna: - "När Sikforsarna arrangerar så blir det 
fantastiskt, både gott och billigt". - 
"Vi tänkte ha ett stort julbord  
hemma men här är det ju mera  
plats, så jag bjöd hela högen". 
   
Hälsningar SSK/RÄJS 
Curt Jonsson 
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Nu är vi 5 st certifierade instruktörer 
 

  Jimmy Åkelund, Mikael Lindberg,  
  Tobias Johansson, Dick Olovsson 

Och 
Nina Olovsson 

 

                                           Behöver du hjälp att komma igång? 
                                   Tveka ej att ta kontakt. 

 

Välkomna till ett starkare liv!! 
Avgiften betalas till BG 5335-1680. 

Tag till kodlås fås mot depositionsavgift 100 kr  
 av Eva Lidman tel:  070-2895468 

 
Vid frågor kontakta mej:  

        0911-70189, 070-5770189, e-post   nina@di-nifarmen.se 
eller   

Eva Lidman  070-2895468, e-post eva.lidman@hotmail.com 
 

SUAB gm Nina Olovsson 

  informerar 

Öppet 
 

Alla dagar  
 

 kl 06,00-23,00  

Träningskort helår                                                     
1400 kr per person                                                                                                          
2000 kr för familj.   
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Bli medlem i Intresseföreningen du också 
Bg Numret är: 5657-5194.  

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 

 
 
 

 Har 
Öppet hus den 31 januari 

Program: kl 11.00-14.00 i Sikfors Folketshus 
Genomgång av gymredskapen i grupp kl 11,12,13 tar ca 30 min   

(Gyminstruktörerna) 
Ta gärna på er träningsskor och mjuka kläder eftersom  

det är fritt att testa hela dan. 
 

12.30.  Visning och för alla som vill, gemensamma uppmjuknings-
rörelser med käpp, MAQ ( Betty-Anne) 

OBS ta gärna med ett kvastskaft, vi har bara ett fåtal 
 

Under dagen pågår massage i solariet 15-30 min (Dick) 
OBS! tidsbokning , pris 100kr per 15 min, uppehåll 12.30-1300 

 

Kroppskomposition- muskel & fettvikt 
( Betty-Anne, Lic.Personlig tränare) Specialpris: 195 k (Ord 350kr) 

 
Vi bjuder på Kaffe och bulle/ kaka. 

Försäljning Gainomax och nyttig special choklad. 
Hjärtligt välkomna till en inspirerande dag för ett friskare liv. 

     
Arrangörer:  Sikfors intresseförening och Suab  

Vid frågor kontakta Nina  
0911-70189, 070-5770189, e-post   nina@di-nifarmen.se 
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Efterlysning! 
Tjuvfiske! 
Nu har det inträffat igen med färska spår i nysnö 
Finns det någon fler som har observerat personer eller 
den bil som har uppehållit sig vid Lomtjärn den 28/12 på 
morgonen och kan ge någon form av signalement.  
 

Kontakta då Ordförande Urban Hellström  

Grattis till  
Rebecca & Nicklas på  

Getapärsvägen  
som har fått tillökning  

I familjen den 29 december 2009  
 Det blev en tös som  

ska heta Tove  
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ÖPPNAR 
åter 

Hamptjärn & Lomtjärn 
för  

FISKE  
 

 lördag den 30/1-10 Kl. 09.00 

Fiskekort pris 60kr /dygn  3 Fiskar / dygn 
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allt inom VVS 
Har ni problem med värmesystemet. 

Dax att fixa badrummet. 
Byta panna eller in med värmepump. 

Konvertera till vattenburen värme. 
eller något annat rör problem. 

Ring då till mig! 
 

Daniel Olofsson Sikfors 
 

                     070-2996732 
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                        Sikfors 
 
                              Årsmöte 
 

I Sikfors Folketshus 
Torsdag 18/2 2010 kl 1300 

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar 
PRO Norrb. ordf. Lars Hedberg medverkar. 

Ett antal medlemmar från  
Dansgillet uppträder. 

Vi serverar lunch och kaffe. 
 

Ta gärna med vinster till lotteriet. 
 

Alla hjärtligt välkomna 
Styrelsen 

Sikfors Husmodersförening  

har     

Årsmöte  

måndag den 8 februari 2010 kl 19.00. 

Gamla och Nya medlemmar är Välkommen 

Styrelsen 
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Reportage från Ronald Karlsson i samarbete med skolan I ur & 
skur forsen   
 

Under Höst terminen fick eleverna i Sikfors skola samt förskola 
besök av Ronald, de fick provsmaka och bedöma olika sorters 
äpplen, även ett besök hemma hos Ronald gjordes och man be-
dömde äpplena även denna gång. 
 

Resultat av provsmakning äpplen 2009. 
Första smakbedömningen med protokoll gjordes i  
skolans matsal den 10 september då nio 
sommarsorter av äpplen testades. Alla 
fick ett protokoll att fylla i där de olika 
äppelsorterna fick poäng i en skala på ett 
till nio. Smak, doft syrlighet och sötma  är 
den arom som känns när man smakar på 
äpplena. Det var inte lätt men barnen tog 
sig an uppgiften med entusiasm. 
 

Skolelevernas smaktest av  
sommaräpplen gav följande resultat; 
Det visad sig med det samma att skolbar-
nen gillade äpplen. Speciellt de yngsta 
ville ge nästan alla äppelsorter högsta po-
äng en nia alltså.  
Första plats fick den kanadensiska sorten Resque som fick en snittpo-
äng på 8,1. Sorten kallas också mycket träffande Barnäpplet.  
Det är ett litet, rött äpple och trädet är så vinterhärdigt och rikbärande att 
det av pomologiska föreningen klassats som ”Lapplands landskapsäpp-
le”. 
Andra plats med en medelpoäng på 7,7 fick den estniska sorten Suis-
lepper en mycket god och rikbärande sort som förtjänar att spridas 
mer här i norr. 
Tredje plats med en medelpoäng i 
snitt på 7.4 i smaktestet fick den finska 
sorten Maikki, ett medelstort, rött och 
vackert äpple. Fjärde plats med 6,3 
poäng i snitt fick den ryska sorten Bor-
gowskoje, som också är ett mycket 
vinterhärdigt träd. 
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Femte plats med medelpoängen 6.2, fick den svenska sorten Silva som 
klassats som ”Norrbottens landskapsäpple”. Sorten har fått högsta poäng 
av alla sorter som testats på trädgårdsförsöksstationen i Öjebyn. Där har 
man även räknat in trädets växtsätt och vinterhärdighet! 
Plats sex med en medelpoäng på 4.9 fick en korsning mellan Rosencrab X 
Mantet. 
På plats sju med medelpoäng 4.0 kom Stäringe Karin från Gotland. 
Åttonde plats med medelpoäng 3.8 fick Pirja från Finland.  
Den var troligen lite övermogen då sorten mognar mycket tidigt. 
Nionde och sista plats fick Amanda från Haparanda med medelpoäng-
en 2.4.  Den 26 augusti fick alla eleverna smaka Amanda som då var i sin 
rätta mognad. Alla tyckte då att det var ett  
mycket gott äpple.  
Nu den 10 september var äpplet övermoget! Det 
var säkert därför som det nu inte smakade lika 
bra. 
 
Resultat av provsmakningen av äpplen  
den 16 september 
Den andra omgången smakprovningen som  
skolans elever gjorde var vi i min trädgård.  
Där testades tio höstsorter. 
Den godaste var då den finska sorten Samo som 
fick en medelpoäng på 8.4. Åtta poäng på denna 
skala stod för `Överväldigande frisk smak`. 
På andra plats kom den kanadensiska sorten 
Summerred med en medelpoäng av 7.4.  
Sju poäng på skalan stod för ”Angenäm frisk 
smak”. 
Tredje plats fick Rödluvan med medelpoängen 
7.1, väldigt nära Summerred i poängbedömning-
en av eleverna. 
På delad fjärde plats kom både Quinte från  
Kanada och Krapes  från Estland med medelpo-
ängen 6,8.  Sex poäng på denna skala stod för 
”Mycket smakligt”.  
 
Alla eleverna fick prova att plocka ett äpple på 
ett skonsamt sätt från Krapesträdet. 
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På femte plats kom Moskvas 
Päronäpple med medelpoäng-
en 6,4 och på delad sjätte 
plats kom äppelsorterna Man-
tet från Kanada, Sariola från 
Finland och Transparente 
Blanche från Estland med var-
dera 6,2 medelpoäng. Röd Ka-
nel från Finland fick en medel-
poäng på 6,0. Alla dessa sorter 
med sex poäng på denna skala 
kunde enligt eleverna bedömas 
som mycket smakliga. 
Att äpplena var mycket godare 
längre fram på hösten kan man 
tydligt utläsa av dessa tester.  
En av lärarna, Kalle, tog på sig 
den knepiga uppgiften att sam-
manställa alla elevernas proto-
koll och det skall han ha en 
särskild eloge för. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till våren i april planerar vi en kurs i ympning 
då eleverna ska göra sina egna äppelträd. 

Text: Ronald Karlsson 
Foto: I ur & skur Forsen 
 
Redigering /layout: Carina. S 
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CS HÄST & FRITID 
Muckboots ESK perfekt allround stövel 

Kvalitetsstövel som är 100% vattentäta med bekvämt  
Airmesh-foder (neopren), med andasegenskap.  

Förstärkt tå. Lätta och bekväma att bära. Skaftet går att 
vika ner, håller bra mot kyla ända ner till -20. Färg: Svarta 

      Pris 789kr ord.pris 945kr 

www.cshast-fritid.se 

Storlekar  37, 38, 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47, 48 
OBS! 39/40 och 44/45 är dubbelstorlekar. 

Beställ via webbutik eller ring 
0703570284 för mer info Carina 
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SSK:s Damlag kom med tråkiga nyhet den 21/1-10 att dom lägger 
ner sin verksamhet.  
Nu på fredag den 29/1 spelas Piteå Domarcup 2010.  
Det blir sannolikt avslutningen för Sikfors fotbollsdamer. 
 
Matcherna spelas så här: 
17.30 SIKFORS SK - STORFORS AIK 
17.55 ÖJEBY IF - INFJÄRDENS SK 2 
18.20 INFJÄRDENS SK 1 - FC NORRSKEN 
18.45 BLÅSMARK / SVENSBYN - PITEÅ IF 
19.10 SIKFORS SK - INFJÄRDENS SK 1 
19.35 ÖJEBY IF - BLÅSMARK / SVENSBYN  
20.00 STORFORS AIK - FC NORRSKEN  
20.25 INFJÄRDENS SK 2 - PITEÅ IF 
20.50 SIKFORS SK - FC NORRSKEN 
21.15 ÖJEBY IF - PITEÅ IF 
21.40 INFJÄRDENS SK 1 - STORFORS AIK 
22.05 BLÅSMARK / SVENSBYN - INFJÄRDENS SK 2 
22.30 MATCH OM 3:E PRIS 
23.00 FINAL  
 

Spelplats: Norrmalmia Sporthall. Speltid mellan kl 15.30 – ca.24.00 
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Grupp 3 har börjat sitt uppdrags år med att släcka och sedan  kommer 
de ta ner den vackra granen.:-) ??? 
Den fick uselt betyg i PT, den var risig och allmänt ful, fick bara 1i betyg, 
konstigt det fanns värre än vår men fick högre betyg ändå.  
Men den lyste upp så vackert i vintermörkret och skapade oss en trevlig 
Julstämning i byn. 
 

Granen som tas ner startar planeringen för majbrasan som i år kommer att 
vara nere vid älven på andra sidan nedanför hängbron. 
 
Har ni frågor om uppdragen kontakta Ronny Karlsson han vet det mesta 

                                                                              Red/ Carina 

Byaindelning Sikfors 
för arbetsgrupperna och uppdrag 

 

Så här ser grupp indelningen ut. (klipp gärna ur och spara) 
 

Grupp 1  Sikforsvägen  19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 36 
 

Grupp 2  Sikforsvägen  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,49,  
Fredrik L väg 
 

Grupp 3  Sikforsvägen  50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 
66,   Fäbodavägen,  
 

Grupp 4  Sikforsvägen   68, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 
88, 89, 90, 91, 94, 97, Geta Pärs väg, Heden, Kullen 
 

Grupp 5  Hela Stationsvägen ner till Ericjons 
 
Uppdrag   1. Släcka ner  & senare Ta ner julgranen 
 

 2.  Majbrasan 
 

 3.  Flaggorna upp    1:a Maj 
 

 4.  Vårstäda runt affären 
 

 5.  Flaggor ner  31:a Augusti 
 

 6.   Sätta upp julgran till första advent 
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Sikfors intresseförening 
 

     håller 
 

    ÅRSMÖTE 
 

Tid: Tisdagen den 9 mars 2010 kl 19.00 
Plats: Folkets Hus 

 

Ur Programmet: 
Antal ledamöter i styrelsen (Minskat?) 

Samarbete med SSK 
 

                        VÄLKOMNA ! 
Styrelsen 

 


